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DE OPDRACHT
De opdracht om een bibliotheek te (her)ontwerpen lijkt oud en gedateerd, zeker wanneer we deze
relateren aan de materialiteit en de cultuur van het boek. Iedereen weet dat de nieuwe
informaEedragers elektronisch werken. Daarom kan men het programma van een bibliotheek
vandaag niet meer ontwerpen vanuit het boek dat gestockeerd moet worden, maar moet men
eerder uitgaan van de basisacEviteit van het 'lezen' (in een boek, op een uitprint of op een scherm)
en wat dat lezen genereert: ontmoeten en uitwisselen, overleggen en discussiëren... 'Naar de
bibliotheek gaan' is dan 'naar een speciﬁeke plek van ontmoeEng' gaan, een plek van de
gemeenschap, vrij van ideologie. Louis I. Kahn zei reeds dat de nadruk in het ontwerpen van
bibliotheken niet zou moeten liggen in 'de behuizing' van boeken, maar in 'de behuizing' van de
lezers die boeken gebruiken.
"The emphasis in (library)design should not be on housing books but on housing readers using books."

Waarbij we het 'lezen' zeer breed interpreteren: digitale media, muziek, ﬁlm, ﬁcEe, non‐ﬁcEe, ...
Een bibliotheek is dan ook dé plek waar iedereen (kinderen, Eeners, volwassenen, ...) antwoorden
kan vinden op alle mogelijke vragen naar informaEe en kennis.
GENIUS LOCI
De gemeentebibliotheek is gehuisvest in een mooie monumentale Art‐Déco woning. De woning
heeP een présence die de gebruikelijke huiselijke schaal oversEjgt.
De baksteengevel in expressief reliëf is qua composiEe en verhouding zeer onderbouwd en is als
één geheel ontworpen, gericht naar de straat én de naastliggende tuin.
De huidig verborgen (en weinig gebruikte) buitenruimte/tuin is een ontdekking en geeP een unieke
meerwaarde aan de plek.
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HET PROJECT
In het ontwerpvoorstel wandelt men vanaf het voetpad zonder barrière het terrein op. Deze zone
is een parkachPg publiek voorplein als verlengde van straat en voetpad. Er is transparanEe over
de volledige diepte van het terrein.
Aan de overzijde van de straat staan 4 vrijstaande woningen met voortuin. Hierdoor is er aan
beide zijden van de straat een visuele openheid (in contrast met de gesloten rijbebouwing in de
rest van de straat).
De bibliotheek begint reeds aan het parkachEg publiek voorplein. Een hellingbaan trekt de
aandacht en leidt de bezoeker op natuurlijke wijze naar het gelijkvloerse niveau van de bestaande
woning dat 90 cm hoger ligt dan het straatpeil. Het voormalige overdekte buitenterras wordt de
evidente hoofdinkom: centraal gelegen en gelinkt aan de expressieve en opvallende
halfcirkelvormige kamer die dienst doet als 'ontvangsthal én vertrekpunt'. Vanuit de centrale hall
is er een dwarse doorkijk doorheen de ruimte; men heeP zowel zicht op de tuin en de straat
alsook zicht op de zuidelijk georiënteerde paEo.

1. De bestaande woning wordt geopEmaliseerd:
De paradox tussen de expliciete vraag van de bouwheer om de publieke delen van de bibliotheek
op eenzelfde niveau te situeren en de bestaande ver@cale opbouw van de bestaande woning werd
onderzocht. De verdeling van het programma over het bestaand gebouw(gelijkvloers en
verdiepingen) en de nieuwbouw werd eveneens onderzocht.
‐ alle publiektoegankelijke delen komen op eenzelfde niveau, in casu het gelijkvloers dat op +
0,90 m ligt tov het straatpeil. Het niveau van 90 cm boven straatpeil wordt voor het gehele
gelijkvloers aangehouden. De vloer van de voormalige garage wordt verhoogd en de té lage
tussenverdieping wordt gesloopt.
‐ op een natuurlijke wijze wordt een correcte toegankelijkheid voor mindervaliden, ouderen en
ouders met kinderwagens voorzien.
‐ een liP om de 1° en 2° verdieping toegankelijk te maken, alsook om boeken en andere goederen
gemakkelijker te kunnen transporteren, werd zo discreet mogelijk ingeplant in de bestaande
woning.
‐ Er wordt zo centraal mogelijk binnengekomen om te lange circulaEes te vermijden.
‐ Een helder circulaPeschema werd ontwikkeld, zowel verEkaal als horizontaal: op het gelijkvloers
één lang perspecEef die de woning een grote overzichtelijkheid geeP mét behoud van de
speciﬁeke enﬁlade van kamers. De verdieping wordt gelinkt met het publieke gelijkvloers door
een vide, waardoor het personeel in directe relaEe staat met het bibliotheekgebeuren.
‐ de locaEe van de hoofdtrap verandert aangezien de trap bijna niet meer door de bezoekers zal
gebruikt worden, maar enkel door het personeel, én omdat de traphal een te grote centraal
gelegen plek inneemt (voorts zijn er ook nog andere problemen als te lage balustrades en
leuningen)
‐ Het mulPgebruik maximaliseren: boekenkamer, leeskamer, ontmoeEngskamer, studiekamer,
vergaderkamer, presentaEekamer, leskamer, ... Dus maximale mogelijkheden, zonder saaie
neutraliteit.
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2. De buitenruimte op zijn maximale groo]e laten
‐ een open relaEe met de straat, want 'publiekstoegang'. Het 'voorplein' ligt in het verlengde van
het voetpad. De tuin van de bibliotheek, de bibliotheektuin, wordt betrokken in het publieke
terrein en funcEoneert als een baken in het centrum van de gemeente.
‐ 'inEeme/besloten' tuin/buitenterras in relaEe met de bibliotheek (bestaand en uitbreiding)
(de verspringende bomenrij geeP doorkijk naar de dieperliggende 'tuin', en geeP voldoende
begrenzing tussen deze 2 buitenruimtes)
‐ de bestaande en nieuwe baksteengevel is de rand en de a^akening van de buitenruimte
(de bestaande gevel is de tradiEonele grens tussen binnen en buiten. De nieuwe baksteenmuur
'spiegelt' het buiten naar binnen en wordt een conEnue en a^akenende binnenmuur.)
‐ geen repeEEef bomenbestand maar een rijke botanische variaEe
3. De uitbreiding eﬃciënt inplanten tov de tuin/buitenruimte en de bestaande woning
‐ grote vrije mulEfuncEonele ruimte als aanvulling op de 'kamers' in de woning:
‐ een grote kolommenvrije zaal in directe relaEe met de tuin
‐ een lange 'dienende' ruimte voor oa opslag, berging en technieken, zal de grote zaal
vrijhouden. Deze tussenruimte kan ook de structuur beva]en.
‐ verder een 'na]e cel' met toile]en en kitchene]e
‐ en een kleine getrapte zaal voor 50 personen. De helling maakt gebruik van het 90cm
hoogteverschil tussen de bestaande en de nieuwe vloerpas.
‐ open perspecEef op woning, tuin en straat
‐ bescheiden qua schaal, maar met een nieuwe taal
(een 'nieuwe' bibliotheek als aanvulling op de 'klassieke' bibliotheek)
‐ de gevel is één gebaar, zeer abstract (geen basement, geen dakrand, geen muur met openingen)
, ﬂexibel in open én geslotenheid, structureel voor de kleine overspanning van een zestal meter.
De gevel heeP 'dikte' om oa ook het bovendakse oosterlicht te va]en in de ruimte, om plekken
tussen binnen en buiten te maken, én om luifel, zonnewering en verduistering in op te nemen,
enz.
MULTIGEBRUIK VAN HET GEBOUW
De gemeentebibliotheek is een mulE‐gebruikt 'publiek' gebouw. De verschillende 'looproutes'
door het gebouw werden zoveel mogelijk gesimuleerd.
Naast de klassieke bibliotheekacEviteit zal de gemeentebibliotheek ook alsmaar meer
acEviteiten buiten de reguliere openingsuren hebben, alsook de mogelijkheid geven voor externe
acEviteiten.
De 'bibliotheekdeur' kan gesloten blijven buiten de reguliere openingsuren. Een bijkomende
toegang naar de mulEfuncionele zaal wordt voorzien vanaf het voormalige terras en één vanaf
het terras bij de nieuwbouw.
Het NEA kan ook deze toegang gebruiken en via de voormalige diens]rap naar de 1° verdieping,
door de gang van de kantoorruimte, de trap naar de 2° verdieping te nemen. Het NEA hoeP dan
niet door de klassieke bilbiotheek te gaan. De inplanEng van één en dezelfde liP voor álle
acEviteiten, maakt het niet mogelijk om de onderscheiden looproutes volledig van elkaar te
scheiden.

GEBRUIKSSCHEMA'S MULTIFUNCTIONELE ZAAL
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HET RAAM TUSSEN DE KAMER EN HET LANDSCHAP
informa@elandschap ‐ buitenlandschap
Het 'hier' van het boek en de leestafel heeP een zicht naar de 'wereld' ‐het buiten en de verte‐
nodig. De geest heeP het 'buiten' van de tuin en de straat nodig om te ademen tussen de
bladzijden.
De individuele inEeme wereld van het 'lezen' en de 'buiten'‐wereld van ontmoeEng en gesprek
gaan een bepaalde relaEe aan met elkaar.
De kamers met hun speciﬁeke karaktertrekken (locaEe raamopeningen, kopruimtes, enz) worden
gerespecteerd in de opstelling van de hoge rekken, de disposals, de tafels, de kleinere individuele
nissen, enz.
De muren worden consequent van binnenuit geïsoleerd, waartegen we de hoge rekken plaatsen
op een 'technische' sokkel (voor kanalen en leidingen, verluchEng, radiatoren, etc) plaatsen. De
hoge rekken zullen een maximale capaciteit hebben. Aan de ramen zullen vooral lees‐ of
verwijlplekken zijn. De ruimtes worden op zo'n wijze ingevuld met rekken, zodanig dat er steeds
open perspecEeven gegarandeerd zijn.
Vanuit de centrale hall kan men vlot naar volwassenen‐, jeugd‐ en peuterruimte. Centraal onder
de vide worden de actualiteiten en nieuw aanwinsten getoond. Onmiddellijk in de nabijheid
voorzien we de inEeme peuterruimte, maar toch onmiddellijk gelinkt met het centrale gedeelte.
De 2 ramen die op de paEo uitgeven worden raamdeuren: één voor de centrale hall en één voor
de peuterruimte met balkon.
ERFGOED
wat behouden we, wat is 'waardevol', wat bepaalt het karakter van dit gebouw?
Historisch onderzoek kan meer duidelijkheid geven over de authenEciteit van bepaalde
onderdelen. Er zijn namelijk al enkele 'bouwcampagnes' geweest, waardoor niet alEjd even
duidelijk de authenEciteit kan achterhaald worden. Dit vraagt minstens een gedetailleerde
inventarisaEe. De verschillende afwerkingen per ruimte worden geïnventariseerd, want bepalen
het karakter van elke ruimte.
Vanuit onze ervaring werden er momenteel reeds enkele uitgangspunten genomen mbt de te
behouden waardevolle elementen; en dit in combinaEe met de noodzakelijke actuele
comforteisen.
‐ De buitenschil aan de tuin‐ en straatzijde heeP een sculpturale présence in materiaalgebruik en
reliëf, wordt gesteund door een basement in blauwsteen en heeP een uitkragende geproﬁleerde
houten dakrand (momenteel achter een PVC bekleding weggestopt) als sluitstuk.
‐ Het buitenschrijnwerk met gedeeltelijk bewaard glas in lood, en met authenEek hang‐ en
sluitwerk, wordt vervangen, maar vraagt onderzoek om maximaal het speciﬁeke uitzicht van dit
beeldbepalend onderdeel te behouden.
‐ het binnenschrijnwerk: vooral heel wat deuren, plinten, parket‐ en plankenvloeren en
accessoires kunnen behouden blijven, alsook de moulures op de 1° verdieping. De lambriseringen
en de rolluikkasten zullen vermoedelijk niet behouden kunnen worden. De verlaagde plafonds in
houten balken zijn zeer zwaar en zullen verwijderd worden om de asbestsanering te kunnen
uitvoeren.
‐ De stenen vloer in de huidige inkom kan ook bewaard blijven.

DUURZAAM BOUWEN (BOUWFYSICA / TECHNIEKEN)
Het team wil antwoorden op de architectonische, technische, budge]aire en planningmaEge
randvoorwaarden met technisch gedegen en vooral logische oplossingen, waarbij duurzaam,
onderhoudsarm en energiezuinig ontwerpen als vanzelfsprekend worden beschouwd. De
materialisering van een project is daarbij even belangrijk als de concipiëring ervan.
Het bestaande gebouw heeP zeer veel comfortproblemen naar warmteisolaEe, koeling,
verluchEng, bekabeling, enz.
Gezien de buitenschil zeer waardevol en beeldbepalend is, moet er van binnenuit geïsoleerd
worden, waarbij consequent de moeilijke bouwknopen (koudenbruggen) worden
geïnventariseerd en opgelost: aansluiEng op de buitenmuur van vloeren, dwarse muren en dak.
Enkel de dakisolaEe zou van buitenaf kunnen gebeuren, waarbij de overgang met de
binnenisolaEe van de muren zeer goed bestudeerd zal moeten worden.
Ook de buitenmuren thv de paEo en op de perceelsgrens zullen van binnenuit geïsoleerd worden
omwille van de eigendomsbegrenzing. Zoals eerder aangehaald zal het isoleren ook in combinaEe
gebeuren met de verdere interieuropbouw.
Voor de leidingen en kanalen is de kelder en de kruipkelder een ideaal tracé om overal (tot in de
nieuwbouw) te komen. De sokkel langsheen de muren zal op ieder gewenste plek verwarming,
venElaEe, data, enz brengen. De vloeren zullen hierdoor niet uitgebroken dienen te worden en er
moeten dan ook geen bijkomende verlaagde plafonds voorzien worden.
Nog te onderzoeken elementen zijn onder meer:
‐ de opbouw van elk bouwonderdeel (vloer, muur, dak) om een conEnue isolaEecontour te
garanderen. Vooral de uit‐ en inspringende delen vragen bijzondere aandacht. Onder meer het
inspringende terras op de 1° verdieping van de voorgevel en het dak van het terras op de zijgevel.
‐ daaraan gekoppeld: waar en welke draagstructuur is er gebruikt: steen/beton/staal of hout
‐ het 'dakterras' boven het gelijkvloers terras aan de tuinzijde wordt niet gebruikt, de structurele
en bouwfysische toestand is vermoedelijk zeer slecht, dat het beter is deze idenEek te
herbouwen, en op die manier de koudebruggen weg te werken (de hele dragende
construcEeplaat is verbonden met de binnentemperatuur)
‐ de luchtdichtheid rondom de ramen en de voormalige rolluikomkasEngen, het 'isoleren' van de
glasramen,
‐ de uitkragende dakrand
Dit alles vraagt een conEnue bouwfysische controle met inachtname van het behoud van de
architecturale gestalte.

Anderzijds is het duidelijk dat de parameter van de erfgoedwaarde slechts 1 item is. Het in
gebruik blijven van een gebouw is en blijP de beste bewaring, en de actuele eisen mbt een goede
werking van een hedendaagse bibliotheek zijn uiteraard een evenwaardige parameter in het
maken van keuzes.
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